A szegények szolgálatában
Mint faluújságunk legutóbbi számában beszámoltunk róla, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
a 2016/2017-es tanévtől vette át gyermekintézményeink fenntartását. Ennek kapcsán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető
igazgatójával, az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábbi főosztályvezetőjével, Thaisz Miklóssal
készített interjút ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe.
Az országos média nem éppen a tényekre alapozva tálalta az Önök és
Tiszabura együttműködését. Utalok
itt a kicsit hatásvadász elemzésekre,
amelyek az oktatás, a karitatív szándék mellőzésével, főleg a szegénységre, a bűnözésre, uzsorára stb. helyezték a hangsúlyt. Tettek-e ezirányban
lépéseket, gondolok arra, hogy olyan
mondat is elhangzott, hogy az állam teljesen lemondott erről a faluról?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tiszaburai
Önkormányzat viszonya álláspontom szerint kiegyensúlyozott, kiválóan kiegészítjük egymás munkáját. Az
önkormányzat és a Szeretetszolgálat érdekei azonosak: a településen élő családok helyzetének javítása,
a szegénységből való kitörés lehetőségének megteremetése. A Máltai Szeretetszolgálat nem minősít
más szervezeteket, nem bocsátkozik nyilvános vitákba, nem keres felelősöket, hanem a saját küldetését
szem előtt tartva végzi munkáját. Tevékenységünk
egyébként szociális diagnózis felállításával kezdődik,
a jó diagnózis elengedhetetlen feltétele a sikeres
terápiának. Ami az állam szerepét illeti, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot kifejezetten Magyarország Kormánya kérte fel a tiszabői és tiszaburai szerepvállalásra, ami egyértelműen kifejezi a kormány
elkötelezettségét, segíteni akarását.
A Máltai Szeretetszolgálat nem alaptalanul szerzett hírnevet magának karitatív akcióival, szociális
programjával. Hogyan kapcsolódik ez az oktatáshoz,
tehetséggondozáshoz egy olyan településen, ahol a
negyedszázada hirdetett esélyegyenlőség - kis túlzással - csak terv és elképzelés maradt?
A kérdéséből kiderül, hogy Ön szerint is változásokra, fejlesztésekre van szükség az oktatás területén.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azért vágott bele
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óvoda- és iskolafenntartásba, mert tapasztalataink
szerint a Tiszaburához hasonló településeken akkor
lehet igazán eredményesen felszámolni a hátrányokat,
ha a családokkal közösen dolgozunk, és már kisgyermekkortól segítünk.
Közhelynek tűnik, de az, aki sokáig együtt él a roma
többségű település polgáraival, szembesül azok napi
gondjaival, tudja: a legfontosabb a személyes kapcsolattartásra épülő bizalom, nem csak a település
vezetőivel, hanem az érintett szülőkkel
is. Nem is beszélve a gyerekekről, akik
legtöbbjénél jelentős gondot okozhat a
családi háttér, valamint az óvodai és
iskolai élet ellentmondásai. Gondolom Önöknek is fontos ezen „különbségek” kompenzálása. Van-e
erre speciális programjuk?
Teljes mértékben egyetértek Önnel abban, hogy céljainkat csak akkor
érhetjük el, ha folyamatosan jelen vagyunk
Tiszaburán, személyes kapcsolatot építünk ki
minden erre nyitott családdal és bizalmi légkört
teremtünk. Az ország számos településén működő
Jelenlét programunk épp ezen alapul, a helyben megismert problémákra keresünk megfelelő megoldásokat. A Heves megyei Tarnabodon például tizenkét
éve jelen van a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, van
Biztos Kezdet Gyerekházunk, jelen vagyunk foglalkoztatóként, számos szociális programunk zajlik, hat
éve mi működtetjük az iskolát és az óvodát is, és a
helyi családokkal, valamint az önkormányzattal való
kiváló kapcsolatnak köszönhetően néhány év alatt
sikerült komoly eredményeket elérnünk a felzárkóztatásban. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy mindez
Tarnabodon sem ment egyik napról a másikra, és még
most sem mondhatjuk azt, hogy elvégeztük a feladatunkat és levonulhatunk a településről.
Sokan csak üres politikai frázisnak tartják, hogy
a cigányság egyetlen kitörési lehetősége a tanulás,
a tudás megszerzése, s az ezzel kapcsolatos pozitív
példák népszerűsítése. Ez igaz is lenne, ha nem lennének olyan hétköznapi példák, amelyek még a legtehetségesebb gyerekektől is elvonják a továbbtanulás
lehetőségét, visszataszítva őket abba a reménytelen
helyzetbe, amit csak a túlélés inspirál. Mik lehetnek
ennek a reális ellensúlyai?
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